Návrh na rozdělní zisku

Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk následujícím způsobem: zisk ve výši 463 264 098,Kč dosažený v účetním období od 1. 4. 20120 do 31. 3. 2021 bude rozdělen tak, že povinný příděl do
rezervního fondu činí 23 000 000,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 8 000 000,- Kč, část zisku
společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionářů na zisku společnosti (dividenda)
odpovídá výši 216 132 049,05 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele
v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 98,17 Kč, na jednu kmenovou akcii na
majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 11,45- Kč a na jednu kmenovou
akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 0,98 Kč. Zisk ve výši 216 132
049,05 Kč pak bude převeden na účet “Nerozdělený zisk minulých let“. Rozhodným dnem pro
výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této valné hromadě, tj. 22. 6. 2021. Dividenda je
splatná do dne 29. 9. 2021 a o výplatě rozhodne představenstvo.
Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1. 4. 2020 do
31. 3. 2021 byl přezkoumán dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 3 písm. a)
stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích,
přičemž dozorčí rada nevznesla žádné výhrady. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku je
předkládáno k projednání na valné hromadě (viz bod 8 na pořadu jednání) s tím, že dozorčí rada
návrh na rozdělení zisku tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje.
Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této valné hromadě, tj. 22. 6.
2021. Dividenda je splatná do dne 29. 9. 2021. Dividenda bude vyplacena všem osobám uvedeným ve
výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů
k rozhodnému dni jako vlastník akcie společnosti, a to v souladu s čl. 6 odst. 4 stanov společnosti a
ustanovením § 349 zákona obchodních korporacích. Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění,
včetně dividendy, akcionáři výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet. Z tohoto důvodu
se současně s pozvánkou na tuto řádnou valnou hromadu na internetové adrese společnosti
http://www.cukrovaryttd.cz/informace-pro-akcionare/informace-pro-akcionare/ (Informace pro
akcionáře) v části týkající se této řádné valné hromady, publikuje Oznámení akcionářům společnosti,
ve kterém jsou vyzýváni, aby společnosti – pokud tak dosud neučinili - bez zbytečného odkladu sdělili
číslo svého bankovního účtu, příp. tento údaj aktualizovali, na který jim bude dividenda vyplacena.
Odpovědnost za správnost a včasnost sdělení bankovního čísla účtu společnosti nese výhradně
osoba, která jej společnosti sděluje, tj. společnost vyplácí dividendu vždy na bankovní účet, který má
v době výplaty dividendy k dispozici. Dovolujeme si požádat akcionáře, aby k oznámení bankovního
účtu využili formuláře, obsaženého v předmětném Oznámení akcionářům společnosti.

